Protokoll styremøte Grimstad Eiendomsutvikling AS
Styremøte nr.: 7-2019 Styremøte
Dato:

19.08.2019

Varighet:

16.30 – 19.00

Møtested:

Hånestangen 49A –Kristiansand

Tilstede: Marit Sæther (MS); Marianne Rodvelt (MR), Petter Tobiassen (PT), Marius Hauland Næss
(MHN), Johan Fredrick Høyer-Berntsen (JFHB), Lars Ingeberg(LI), Jan Willy Føreland (JWF)
Forfall:
__________________________________________________________________________________
Sak 28/19

Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 17.06.2019

Vedtak:

Godkjent.

Sak 29/19

Orientering Torskeholmen, aksjonæravtale og videre prosess.
Endret til en aksjonær- og samarbeidsavtale. Avtalen har fått nye presiseringer. Ny
avtale oversendes kommunens administrasjon som meldes opp til behandling i
formannskapet snarest.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 30/19

Status prosess utvikling Gundersholmen.
Hvordan følge opp kommunestyrevedtak av 17.06.2019
GEU vil søke å avholde Folkemøte på en dato i tidsrommet 15.09 – 15.10 på
biblioteket, med en befaring av Gundersholmen som en mulig del av opplegget.
Tentative datoeer sjekkes ut med administrasjon (plan) som også må involveres i
planlegging og gjennomføring.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 31/19

Ressursbehov og administrativ støtte GEU.
Styreleder gjør en avtale med rådmann i forhold til ressursbruk. Utsettes til neste
møte.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 32/19

Eventuelt





Publisering av strategidokument, oversendes fra MS og legges ut på
hjemmesiden av JFHB
Oppfølgning av interessenter Gundersholmen er sendt ut i juli fra administrasjon.
Innsynsbegjæringer Torskeholmen AS
Styreleder Torskeholmen AS orienterte om mottatt innsynsbegjæring fra





Vedtak:

Agderposten i forhold til avtale med Asplan Viak inngått av Torskeholmen AS.
Styret i Torskeholmen v/ leder sørger for å besvare ut innsynsbegjæringen og vil
deretter dele dokumentasjon med styret i GEU til orientering.
Oppfølging av tidligere inngåtte salgsavtaler av Odden og Bådsenter tomta
Premisser i salgsavtaler må følges i forhold til salgspris. Styret i GEU tar en
gjennomgang av tidligere inngåtte avtaler og gjøre en vurdering av sentrale
premisser for avtalt salgspris og oversender til adm for oppfølging av avtalene.

Tatt til orientering.
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